
 

 

 

  6 วนั 4 คืน ไฮไลท์โอมาน 

 

บินตรงสู่กรุงมัสกตั ......โดยสายการบินโอมาน แอร์ 
พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566 

เร่ิมต้น…. 85,900 บาท  

(รวมวซ่ีาออนไลน์ และ ทิปทุกอย่างแล้ว) 
มัสกตั - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน – ซูร์ – หลุมน ้าบิมมาห์ – โอเอซิสวาดิ – นิซวา  

ทะเลทรายวาฮิบา (พกักระโจมทะเลทราย) – Sand Dune - เขาญาบัลอคาดาร์ 
 
ราคาทัวร์ 85,900 บาท :  21-26 ตค. 65/ 11-16 พ.ย. 65/ 2-7 ธ.ค. 65 / 13-18 ม.ค. 66 / 10-15 ก.พ. 66 /  
  17-22 มี.ค. 66 /  
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :  30 ธ.ค.-4 ม.ค. 66/ 11-16 เม.ย. 66 / 12-17 เม.ย. 66 



 

 

 

 

  6 วนั 4 คืน ไฮไลท์โอมาน 
หมายเหตุ  นักท่องเท่ียวผู้หญิง ขอให้เตรียมชุดกระโปรงยาว และผ้าคลุมผมไปด้วย การแต่งกายต้องมิดชิดและเคารพ

ระเบียบข้อบังคับในการแต่งกาย ดังน้ันขอให้ท่านเตรียมชุดกระโปรงยาว เส้ือแขนยาว ไม่อนุญาตให้ใส่
กางเกงขาส้ัน เส้ือแขนส้ัน หรือ แขนกุดทุกชนิด 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – มัสกตั (โอมาน) พกัค้าง 2 คืน 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงมสักตั ประเทษโอมาน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านสู่ Royal Opera House Muscat เร่ิมการก่อสร้างในปี 2544  โดยสุลต่าน กาบูส บิน ซาอิด อลั ซาอิด ผู ้
ช่ืนชอบในศิลปะ และดนตรี ตั้ งอยู่ในย่าน Shati Al-Qurm ในมัสกัต สถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกออกแบบให้เป็น
อาคารหินอ่อนท่ีสวยงาม โอ่อ่า ยิ่งใหญ่ นอกจากน้ีแลว้ภายในยงัถูกตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอลงัการ และเป็น
ท่ีตั้งของร้านคา้ประเภท “Luxury Gift Shop” มากมายให้คุณไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง และถ่ายรูปสวยงาม
มากมายอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูป และช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ได้เวลาน าท่านล่องเรือชมพระ
อาทิตยต์กดินอ่าวโอมาน ณ Dhow Sunset Cruise เป็นการล่องเรือชมอ่าวโอมานท่ีแปลกใหม่ เพลิดเพลินไปกบั
ความงามท่ีมีเสน่ห์ของชายทะเลโอมานเหนือผืนน ้ าบริสุทธ์ิของเมืองหลวงของโอมาน พร้อมชมทิวทศัน์อนั
ตระการตา ชมพระอาทิตยต์กดินจากเรือโอมานแบบดั้งเดิม 



 

 

 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Al Falaj Hotel Muscat**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีสอง มัสกตั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมกรุงมสักตั (Muscat) อนัเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการ พระราชวงั พิพิธภณัฑ์ และตลาดจ านวน

มาก น าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวงอลัอาลมั (Qasr Al Alam Royal Palace) ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถชม
ความตระการตาของพระราชวงัจากท่าเรือได้ถึงแม้จะไม่สามารถเขา้ไปชมด้านในได้ก็ตาม พระราชวงัท่ี
ประทบัแห่งน้ีเดิมเป็นท่ีประทบัของสุลต่าน Qaboos (คาบูส) ซ่ึงอยู่ย่านเมืองเก่าของโอมาน แมจ้ะไม่ให้เขา้ไป
ถ่ายรูปด้านในแต่แค่ความงามด้านนอกนั้นก็สะกดสายตาเหล่านักท่องเท่ียวได้ทีเดียว ได้เวลาน าท่านเขา้ชม
พิพิธภัณฑ์ เบทอัลซูแบร์ (Bait Al Zubair Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีตั้ งอยู่บนถนน Al Saidiya, แห่งเมือง
เก่ามัสกัต ในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้และอาวุธโบราณ ได้แก่ khanjar อุปกรณ์ใช้ใน
ครัวเรือนและเคร่ืองแต่งกาย นอกพิพิธภณัฑเ์ป็นหมู่บา้นชาวโอมานและตลาดพื้นเมืองใหไ้ดช้ม 



 

 

 

      

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมป้อมอลัจาลาลี (Al Jalali) และป้อมอลัมิรานิ (Al Mirani) ซ่ึงตั้งอยู่โดยรอบพระราชวงั เป็นป้อม
ปราการสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 16 ตั้งตระหง่านเหนืออ่าว ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้อง
ท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางดา้นตะวนัออกของท่าเรือ ขณะท่ี Al Mirani อยู่บนโขดหิน
โผล่ออกมาทางฝ่ังตะวนัตก การด ารงอยู่ของป้อมสองรอบและภูเขาลอ้มรอบ ท าให้มสักตัเสริมการโจมตีจาก
ทะเล นอกจากจะใช้เป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานเมืองจากขา้ศึก ยงัเคยใช้เป็นท่ีคุมขงันักโทษในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 อีกดว้ย ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของโอมาน น าท่านเท่ียวชมความ
สวยงามและประวติัมรดกโลกทางวฒันธรรมของโอมาน สมควรแก่เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงโอเปร่า 
(Royal Opera House) ซ่ึงเป็นโรงโอเปร่าท่ีเรียกไดว้า่ดีท่ีสุดอีกแห่งของโลก  

 



 

 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Al Falaj Hotel Muscat **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ 1 คืนส าหรับพกัในทะเลทราย กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ท่ีโรงแรม 

 
วันท่ีสาม มสักตั – หลุมน ้าบิมมาห์ – ซูร์ – โอเอซิสวาดิ – ทะเลทรายวาฮิบา  (พกักระโจมทะเลทราย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่ าน เดินทางสู่หลุมน ้ าบิมมาห์ ซิงก์โฮล  (Bimmah Sinkhole) หรือ  ดิบับ ซิงห์ โฮล์  (Dibab Sinkhole) 

(ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ในสวนฮาวิยดั นาจิม พาร์ค (Hawiyat Najm 
Park ) ซ่ึงอยู่ติดกบัถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างเมืองบิมมาห์ และเมืองดิบาบ หลุมน ้ าแห่งน้ีเคยถูกเช่ือวา่เป็นหลุมท่ี
ถูกอุกกาบาตตกลงมาท าให้เป็นหลุมกวา้ง แต่นกัวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการท่ีแผน่ดินทรุดจนท าให้
เกิดหลุม และพื้นท่ีน้ีใกลก้บัทะเล จึงท าให้น ้าทะเลซึมเขา้มา แถมน ้ าในหลุมน้ียงัมีสีเขียวใสสวยงาม มองลงมา
จากปากหลุมดูอลงัการมาก ท่านสามารถเตรียมชุดว่ายน ้ าเพื่อลองว่ายน ้ าในหลุมน ้ าแห่งน้ีได ้อิสระให้ท่านได้
เล่นน ้าตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูร์ (Sur) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 
เมืองแห่งมนตเ์สน่ห์ชายทะเลท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองอู่ต่อเรือ (Dhow) แบบดั้งเดิม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัการ
เดินเรือและการคา้มาอย่างยาวนาน สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศโอมาน น า
ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองซูร์ พร้อมถ่ายรูปกับวิวสวยๆของเมืองน้ี เมืองน้ียงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจของชาวเมืองโอมานท่ีพากนัมาปิกนิก เพลิดเพลินกบัชายหาด ชมนกนางนวล เรียกไดว้่ามาท่ีน่ีจะได้
เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีรังสรรคใ์หเ้มืองซูร์ เป็นอีกหน่ึงเมืองสวยของประเทศโอมาน 

 



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โอเอซิส วาดิ (Wadi Shab) คือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงหาท่ีไหนไม่ไดอี้กแลว้ในทวีป
เอเชีย เพราะเหมือนหลุดเขา้มาในโลกยุคดึกด าบรรพ์ มีตั้งแต่ หาดทราย โขดหิน หน้าผา เดินอยู่ท่ามกลาง
เทือกเขาสูงตระหง่าน แถมยงัมีบ่อน ้ าสีฟ้าเทอร์คอยซ์สวยๆ ให้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอีกด้วย ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ท่ีตั้งอยู่ใจกลางประเทศเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสัมผสัโอมานแบบโบราณอย่างแทจ้ริง โดยผูม้าเยือนสามารถสัมผสัวิถีชีวิตเร่ร่อนใน
อดีตไดโ้ดยร่วมคณะทวัร์ท่ีมกัเร่ิมตน้การเดินทางจากเมืองอิบรา (Ibra) และพาคณะเดินทางนั่งรถ 4 WD ขบั
ผา่น Sand Dune และตั้งแคมป์พกัคา้งแรมกลางทะเลทรายภายใตแ้สงจนัทร์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถ่ิน (กลางทะเลทราย) 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัแบบกระโจมทะเลทราย Al Salam Camp Desert    
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันท่ีส่ี  นิซวา – ป้อมปราการบาห์ลา (UNESCO) – เขาญาบัลอคาดาร์ – มัสกตั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa) เคยเป็นเมืองหลวงของโอมานในศตวรรษท่ี 6-7 ปัจจุบนั เมืองนิซวามี
ช่ือเสียงจากป้อมปราการท่ีถูกสร้างขึ้นจากพระบัญชาของสุลตาน บิน เซฟ (Sultan Bin Saif Al Ya’ribi) ใน
ศตวรรษท่ี 17 จุดเด่นท่ีส าคญัของป้อมปราการน้ีอยู่ท่ีหอคอยทรงกระบอกขนาดมหึมา และกลไกการป้องกนั
ขา้ศึกท่ีน่าสนใจ อาทิ กบัดกัน ้าผ้ึง (Honey trap) ท่ีใชส้าวสวยล่อล่วงทหาร และหนา้ต่างรูปทรงแปลกๆ เพื่อให้
คนในป้อมสามารถยิงขา้ศึกได้ เป็นตน้ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการ
ขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ท่ีมี ห้องมากมายสลบัซบัซอ้นเหมือนกบัเขา
วงกต น าท่านเขา้ชมปราสาทจาบริน (Jabrin Castle) ปราสาทสามชั้นท่ีสร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตศ์วรรษท่ี 16 
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาโหราศาสตร์(Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็น
ปราสาทท่ีสร้างในรูปแบบศิลปะอิสลาม ท่ีภายในโดดเด่นดว้ยงาน  แกะสลกัไม ้และภาพเขียนดาวเพดานท่ี
สวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมป้อมบาห์ลา (Bahla Fort) เป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของ
โอมาน ถูกสร้างเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นป้อมหน่ึงเดียวท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกในปี 1987  ก าแพงป้อมแห่งน้ีมีความยาวถึง 12 กิโลเมตร ลกัษณะภายนอกเป็นศิลปะแบบตะวนัออก
กลาง ก่อสร้างดว้ยปูนและดินสีน ้ าตาลอ่อน เขา้กบัลกัษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย ถูกบูรณะมาหลายคร้ัง 
สมยัก่อนใชเ้ป็นปราการป้องกนัศตัรูท่ีมารุกราน มีโซนส าหรับป้อมปืนใหญ่คอยระวงัภยั ห้องเก็บเสบียง ห้อง
ละหมาด ห้องประชุม และห้องส าหรับท ากิจกรรมต่างๆมากมาย แต่ท่ีเด่นท่ีสุดก็เห็นเป็นหอคอยลกัษณะทรง
กลมท่ีสูงเด่น อิสระใหท้่านไดช้มความสวยงามของป้อมมรดกโลกหน่ึงเดียวในโอมาน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 



 

 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เขาญาบัลอคาดาร์ (Jebel Akhdar) ซ่ึงเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ เป็นส่วนหน่ึงของ
เทือกเขาอัลฮาญาร์ (Al Hajar Mountains) ถึงแม้ภูเขาน้ีจะไม่ถูกปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มอันเน่ืองมาจากมี
ลกัษณะเป็นหินปูนเป็นหลกั ดว้ยระดบัความสูงน้ีช่วยให้อุณหภูมิบนเขาต ่ากว่าและผลผลิตทางการเกษตรบน
เขาสูงกว่าทะเลทรายท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ดว้ยอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร ท่ีน่ีจึงมีความชุ่มช้ืนมาก
เพียงพอในการเพาะปลูก มีการปลูกไมผ้ลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น แอปริคอต พลมั มะเด่ือ องุ่น แอปเปิล และ
ลูกแพร์ น าท่านแวะชมวิวและความสวยงามแห่งเทือกเขาอลั ฮาญาร์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมสักตั 
เมืองหลวงของประเทศโอมาน  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Al Falaj Hotel Muscat**** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีห้า มัสกตั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมมสัยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) ไดรั้บการการันตีว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม มีลักษณะเป็นโดมตั้งอยู่บนฐาน
ส่ีเหล่ียมท่ีมัน่คง ยิง่ใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกตน้ไม ้และดอกไมป้ระดบัอย่างร่มร่ืน ภายในโถง
กลางมีพรมทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลก โดยใชเ้วลาทอนาน
กว่า 4 ปี และยงัมีแชนเดอเลียความสูง 14 เมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดบัอยู่กลางโถงละหมาด เป็น
มสัยิดท่ีมีความยิ่งใหญ่อลงัการและความสวยงามมาก การเขา้ชมมัสยิดสุลต่านกาบูสเปิดให้ชมในช่วงเช้า
เท่านั้น หลงัจากนั้นจะปิดเพื่อท าพิธีละหมาด การแต่งตวัผูห้ญิงจะตอ้งแต่งตวัมิดชิด ใส่กระโปรงยาวคลุมเทา้ 
เส้ือแขนยาว คลุมผา้โพกหัวใหเ้รียบร้อย หากไม่ไดเ้ตรียมไปใส่ ท่ีมสัยิดมีบริการให้เช่าชุดอาบายะห์ (ชุดยาวสี



 

 

 

ด าล้วนของอิสลามของผูห้ญิง) และชุดโต๊บ (ชุดยาวสีขาวแขนยาวของผูช้าย) ในราคาชุดละ 5 เรียล หรือ
ประมาณ 500 บาทไทย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่ตลาดมุทราห์ (MUTRAH SUQ AREA) หน่ึงในตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในดินแดนอาหรับสมยัโบราณ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากบรรดานกัท่องเท่ียวหลากหลายชาติท่ีมาเยือน นอกจากสินคา้พื้นเมือง
อย่างผลไม ้ผกั ส่ิงทอและอินทผลมัแลว้ ยงัมีสินคา้น าเขา้อีกดว้ย ตลาดขายส่ิงทอแบบดั้งเดิม ร้องเทา้ เคร่ือง
เพชรพลอย ใหทุ้กท่านเดินช็อปสินคา้พื้นเมืองมากมาย กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ AL QURM 
SHOPPING AREA ย่านช้อปป้ิงแบรนด์เนม แห่งโอมาน อิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปสินคา้ Hi-End จากทัว่
ทุกมุมโลก  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินและเตรียมตวัเดินทางกลบั 
22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมสักตั สู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี WY817  

(ใชเ้วลาบิน 5.45 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 
วันท่ีหก  กรุงเทพมหานคร 
 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 



 

 

 

  6 วนั 4 คืน ไฮไลท์โอมาน 
ราคาทัวร์ 85,900 บาท :  21-26 ตค. 65/ 11-16 พ.ย. 65/ 2-7 ธ.ค. 65 / 13-18 ม.ค. 66 / 10-15 ก.พ. 66 /  
  17-22 มี.ค. 66 /  
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :  30 ธ.ค.-4 ม.ค. 66/ 11-16 เม.ย. 66 / 12-17 เม.ย. 66 

 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน WY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่า โอมาน  

อตัราค่าบริการ   ตค. - เม.ย. 2565 ปีใหม่ / สงกรานต ์
ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบริบูรณ์ พกักบั

ผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 
85,900 89,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,000 8,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 79,900 83,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000-110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน  23,000 26,000 



 

 

 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
 งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณีกรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  



 

 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ได้จดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาออนไลน์ โอมาน 
 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



 

 

 

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้
ถกูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 



 

 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง 

  6 วนั 4 คืน ไฮไลท์โอมาน 
ราคาทัวร์ 85,900 บาท    21-26 ตค. 65   11-16 พ.ย. 65   2-7 ธ.ค. 65      13-18 ม.ค. 66  
   10-15 ก.พ. 66    17-22 มี.ค. 66  
ราคาทัวร์ 89,900 บาท    30 ธ.ค.-4 ม.ค. 66  11-16 เม.ย. 66  12-17 เม.ย. 66 

 
ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ร
ะ
บุ

) 
      
      

      

      

      

 
 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวีซ่า) 

 
ช่ือผู้ส ารองท่ีน่ัง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................ 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
 
 


